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วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี)

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถโค้ ช
, จองที่ พัก , ร้ านอาหาร สถานที่ เ ข้ า ชมต่า ง ๆ ไว้ ล่ว งหน้ า ให้ กับ กรุ๊ ปทัว ร์ กรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง
บริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

21.00 น.

วันที่ 2

00.50 น.
07.05 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 3

07.00 น.
08.00 น.

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์ เด้ น - เที่ยวเหมืองเกลือ - พักบาดไรเค่ นฮาล

ออกเดินทางสูน่ ครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG924
คณะถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและ
สัมภาระแล้ ว นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเบิร์ชเทสกาเด้ น เจ้ าของเส้ นทางดิอลั ไพน์โร้ ด
เส้ นทางเก่าแก่ที่สดุ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ ถูกก่อตังขึ
้ ้นให้
เป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและการสารวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี ้เต็มไป
ด้ วยศิลปะการสร้ างอาคารในรูปแบบบาวาเรี ยตอนบน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมเหมืองเกลือเก่า สร้ างตังแต่
้ ค.ศ. 1517 ซึง่ ในสมัยโบราณเหมือง
เกลือเป็ นสถานที่ ต้องห้ ามของบุคคลทั่วไป เนื่ องจากเกลือมีค่าจนได้ ชื่ อว่าเป็ น
ทองคาขาว แต่ในปั จจุบนั ได้ เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าเที่ยวชมภายในที่ยงั คงรักษา
สภาพเดิมไว้ ทุกประการ แต่ต้องสวมชุดคนงานที่ มีเตรี ยมไว้ ให้ นาท่านนั่งรถราง
ลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ ้าเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ ภูเขาที่
งดงามด้ วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริ งเมื่อ 500 ปี ก่อน ภายใต้
อุณ หภู มิ 12 องศาเซลเซี ย ส แล้ ว ออกเดิ น ทางสู่เมื อ งบาดไรเค่ น ฮาล (Bad
Reichenhall) เป็ นเมืองแห่งบ่ อเกลือ บ่อนา้ พุร้อน สปา และเป็ นสถานที่ รักษา
บาบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่ น

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูโ่ อเบอรามาเกา (Oberammergau) เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคาร
บ้ านเรื อนล้ วนประดับไปด้ วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริ สต์ศาสนา
ร้ านรวงล้ วนแต่
จาหน่ายของที่ระลึกสาหรับศาสนิกชน เหตุเพราะเคยได้ รับภัยพิบตั ิจากโรคร้ าย
แล้ วเดินทางต่อสู่ เมืองการ์ มิชพาร์ เท่น เคียร์ เช่น เพื่อขึ ้นสูย่ อดเขาซุกสปิ ตเซ่ ซึง่ เป็ น

EUR11_BEST OF GERMANY 10 DAYS (Oct-Dec ’18)_Update 03.09.2018

ศุกร์

เสาร์
(186 ก.ม.)

Chinese
(79 ก.ม.)

Local
www.amber-hotels.de

อาทิตย์
Buffet

(216 ก.ม.)
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ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื ้องล่าง
จากนันคณะเดิ
้
นทางขึ ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบน
ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมนีคอื 9,721 ฟุตเหนือระดับน ้าทะเล ที่ทาให้ เกิดกิจกรรม
การท่องเที่ยวได้ ทงปี
ั ้ คือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขา
จะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้ างไกลไปถึง 4 ประเทศด้ วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรี ย
อิตาลีและสวิสเซอร์ แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิ ตซ์
(Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นสวรรค์ของนัก
เดินทางและนักสกีทงสิ
ั ้ ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สงู ที่สดุ และซุกสปิ ตซ์ปลาต ธาร
น ้าแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ยามหิมะตกหนา
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนมิถนุ ายน กลายเป็ นเส้ นทางสกีให้ เลือกเล่นหลายระดับ
13.00 น.
บ่าย

18.30 น.

วันที่ 4

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา
นาท่านเข้ าสู่เส้ น ทางสายโรแมนติกของเยอรมัน (Romanticstrasse) เส้ นทาง
ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สดุ โดยสิ ้นสุดที่ฟุสเซ่น เมืองสุดท้ ายบนถนนสายโรแมนติก เคย
มีความรุ่ งเรื องในอดีตตังแต่
้ ยคุ โรมัน ที่ใช้ เมืองนี ้เป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้ าและซื ้อ
ขายเกลื อ มาแต่ โ บราณ ชมเมื อ งที่ แ สนจะน่ า รั ก มี ร้ านอาหาร, โรงแรมที่ พั ก
ตลอดจนร้ านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SCHLOSSKRONE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ฟุสเซ่ น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านชวานสเกา อันเป็ นที่ตงของ
ั ้ ปราสาทแห่งเทพนิยาย
นอยชวานสไตน์ ขึ ้นสูป่ ราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้ แต่ราชาการ์ ตนู
วอลท์ดิสนีย์ยงั หลงใหล นาไปเป็ นปราสาทเจ้ าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ชมบรรยากาศของหมูบ่ ้ านที่รายล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที่
มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็ นฉากหลัง กษัตริ ย์ลคุ
วิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้ างปราสาท 3 แห่ง อันได้ แก่ นอยชวานสไตน์, ลิน
เดอฮอฟและแฮเรนคิมเซ่ ให้ เป็ นมรดกอันล ้าค่าแห่งรัฐบาวาเรี ย ชมวิวสวยจาก
สะพานมาเรี ย (การเปิ ดให้ เข้ าชมขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึง่ พาดผ่าน
โตรกผาพอลเล็ท เป็ นจุดชมวิวที่งดงามที่สดุ ของปราสาทที่สร้ างบนหน้ าผาสูง 200
เมตร ในปี ค.ศ.1869 โดย คริ สเตียน จังค์ ซึง่ เป็ นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให้
เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้ าสูภ่ ายในตัวปราสาท เพื่อชมความ
สวยที่ได้ รับการตกแต่งอย่างอลังการ ด้ วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่ องราวอุปรากรและ
ห้ องทรงงาน, ห้ องท้ องพระโรง, ห้ องบรรทม ล้ วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางกลับสู่มิวนิค จากนัน้ อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เริ่ มจาก
โรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ ้น
ในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึง่ ของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงร้
ั ้ านขาย
ของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นที่ตงของโรงแรมหรู
ั้
ระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมา
เดินเล่นบนถนนสายนี ้อาจได้ กระทบไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตรุ ัสมา
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Local
(45 ก.ม.)

Chinese

www.schlosskrone.de

จันทร์
Buffet

Local
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เรี ยนใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรา ที่ประดับอยู่บน
อาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

19.00 น.

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตารั บแท้
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT MUNICH CITY CENTER
HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.marriott.com

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสู่ Ingolstadt Village / Chick Outlet Shopping
เปิ ดให้ บริ การนักท่องเที่ยวตังแต่
้ ปีค.ศ. 1992 ซึง่ เป็ นแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ชนน
ั้ า
กว่า 100 ร้ านค้ า อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

Buffet

มิวนิค - ช้ อปปิ ้ ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ ก (เส้ นทางสายโรแมน
ติก)

อังคาร
(81 ก.ม.)

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Thai
เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์ กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้
(254 ก.ม.)
กลายเป็ นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของเส้ นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้ าสู่
เขตเมืองเก่า ซึง่ เป็ นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ และแนวกาแพงป้องกันเมือง
ดังเดิ
้ ม บ่งบอกถึงความรุ่ งเรื องของเมืองที่ทาการค้ าไวน์ , โค, กระบือและขนสัตว์ ที่
มีมาตังแต่
้ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็ นที่ตงของ
ั้
อาคารเทศบาลเมืองและ
โบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ ท่านมีเวลาได้ เก็บภาพประทับใจ ย้ อนความทรงจาใน
ยุคอัศวินหรื อขุนนางเรื องอานาจในยุคกลาง หรื อเลือกซือ้ สินค้ าต่างๆ ที่ ผลิตใน
เมืองนี ้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.altesbrauhaus.com

โรเธนบวร์ ก - เดรสเดน - เบอร์ ลิน

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางต่อสูเ่ มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้ นซ์แห่งแม่น ้าเอลเบ้ ว่า
กันว่าเป็ นเมืองที่สวยงามที่สดุ ในประเทศเยอรมนี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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พุธ

Buffet
(401 ก.ม.)
Local

4/10

บ่าย

20.00 น.

วันที่ 7

08.00 น.
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เที่ยวชมเมืองอันงดงามมี โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) ที่เก่าแก่ ร่ องรอยของการ
ทาลายล้ างสมัยสงครามโลกที่กาลังได้ รับการบูรณะอย่างเร่ งด่วน บริ เวณนี ้คือฐาน
รากของเมืองที่วางไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุคของพระเจ้ าออกัสตัส
ผู้แข็งแกร่ งทรงโปรดให้ สร้ างเมืองในสไตล์แบบบาร็ อกขึ ้น เซมเพอร์ โอเปร่ า ที่เมืองนี ้
มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทังด้
้ านสถาปั ตยกรรมและดนตรี พระราชวังสวิง
เกอร์ ผลงานชิ ้นเอกรู ปแบบบาร็ อกบนฝั่ งแม่น ้าเอลเบ้ บริ เวณลานได้ รับการตกแต่ง
อย่างงดงามด้ วยน ้าพุและรู ปปั น้ มากมาย โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมืองกล่าวกัน
ว่า มีชิน้ ส่วนเล็กๆของไม้ กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ บรรจุเอาไว้ ผ่านชมโบสถ์ แห่งราช
สานัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง (Verkehsmuseum) ที่มีการร่ างภาพ
บนฝาผนังนี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้ มี ก ารวางแผ่ น กระเบื อ้ งเคลื อบจากไมเซ่ น
จานวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรู ป จากนันน
้ าคณะออกเดินทางสู่กรุ งเบอร์ ลิน เมือง
หลวงอันงามสง่าของเยอรมนี
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL BRISTOL BERLIN หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวกรุงเบอร์ ลิน - กาแพงเบอร์ ลิน - บรันเดนบวร์ ก - ช้ อปปิ ้ งคูดัม

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมกรุ งเบอร์ ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศ
แล้ ว เมืองเบอร์ ลิน ถูกปรับเปลี่ยนให้ เป็ นเมืองที่ทนั สมัยและมีความพร้ อมสาหรับ
เมืองหลวงใหม่ เที่ยวชมร่ องรอยในประวัติศาสตร์ แห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนี
ออกเป็ นสองฝั่ งระหว่างตะวันตกและออก เข้ าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ทิ ้งร่ องรอย
ของ กาแพงเบอร์ ลิน ฉากต่างๆที่เกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วนั ที่ 13
สิงหาคม 1961 วันเริ่ มการสร้ างกาแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูก
ถ่ายทอดเป็ นภาพวาดที่เกิดจากศิลปิ นกว่า 118 ท่าน บนซากกาแพงกว่า 1,200
หลา ที่จะบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆแทนคาพูดที่ได้ รับการยกย่องว่า เป็ นภาพเขียน
ศิลปะที่ยาวที่สดุ ในโลก นาท่านชมเช็คพอยท์ชาร์ ลี ซึง่ เป็ นเขตพรมแดนการ
ปกครองระหว่างอเมริ กนั และรัสเซีย
จากนันไปชมเบอร์
้
ลินโดม
มหาวิหาร
โปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเยอรมนี สร้ างในระหว่างปี 1894-1905 ในรู ปแบบ
สไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้ วพาท่านไปถ่ายรู ปกับ ประตูบนั เดนบวร์ ก ประตู
สัญลักษณ์ของเมือง ด้ านบนเป็ นรูปปั น้ ของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน
และพลาดไม่ได้ กบั การถ่ายรูปกับอาคารไรช์สตัทด์
อาคารที่ใช้ เป็ นรัฐสภาแห่ง
เยอรมนี สร้ างขึ ้นด้ วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคาร
รัฐสภาแห่งนี ้ถูกใช้ มาตังแต่
้ ครัง้ สาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได้ มีการ
สร้ างโดมแก้ วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้ องโลกชาวอังกฤษ เซอร์ นอร์ แมนฟอสเตอร์ หากมีเวลาให้ ท่านเดินขึ ้นชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งเบอร์ ลินบนโดมแก้ วที่
คลาคล่าไปด้ วยนักท่องเที่ยวมารอเข้ าคิวทุกวัน
ผ่านชมจัตรุ ัสโพสต์แดมเมอร์
(Potsdamer Platz) เมืองใหม่ที่ถกู สร้ างขึ ้นให้ มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึง่ ใน
ยุโรป ใช้ เงินทุนกว่า 4 พันล้ านเหรี ยญยูโร ภายในประกอบไปด้ วย ตึกที่ทาการของ
Sony, A&T, ABB
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รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ย่าน เดอะคัวฟั วชเตนดัม หรื อที่ชาวเมืองเรี ยกกันติดปากว่า
“คูดมั ” ถนนช้ อปปิ ง้ และย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุ งเบอร์ ลิน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL BRISTOL BERLIN หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เบอร์ ลิน - พอสต์ ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองพอสต์ดมั
ตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของเบอร์ ลิน
เป็ นเมืองที่
จักรพรรดิ์เฟรดเดอริ กมหาราช ประทับอยู่เมื่อครัง้ เบอร์ ลินและพอสต์ดมั อยู่ภายใต้
การปกครองของจักรวรรดิ์ปรัสเซีย นาท่านเข้ าชมพระราชวังซองซูซีส์ ที่ประทับ
ของเฟรดเดอริ กมหาราช และยังเป็ นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด้ วย พระราชวัง
แห่งนี ้ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแวร์ ซายน์ของเยอรมัน โดดเด่นด้ วยการจัดสวนแบบ
ขันบั
้ นได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้ อมรอบไปด้ วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่ ม
รื่ นไปด้ วยสวนสวยๆ เป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้ มาเยือน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
ออกเดินทางโดย รถไฟด่วน ICE สูโ่ คโลญจน์ (ใช้ เวลาประมาณ 4.22 ชัว่ โมง)
ถึงสถานีกรุ งโคโลญจน์ รถโค้ ชรอรับพร้ อมออกเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KOLN MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

มหาวิหารโคโลญจน์ - นครแฟรงค์ เฟิ ร์ ต - ล่ องเรือแม่ นา้ ไรน์ - เดินทาง
กลับกรุงเทพฯ

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรี ยกว่า DOM เป็ นศาสนสถานของ
คริ สต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี ้ใหญ่และสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก สร้ าง
ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค (Gothic) ปั จ จุบัน มหาวิ ห ารโคโลญจน์ นับ เป็ น
จุดหมายสาคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe Straße สอง
ข้ างของถนนเรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า คราคร่ าไปด้ วยผู้คน จนได้ เวลาอันสมควรนา
คณะเดินทางสูเ่ มืองเซนต์กอร์ ในเขตภูมิภาคแม่น ้าไรน์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะล่องเรื อชมความงามของแม่น ้าไรน์ที่มีความยาวทังหมด
้
1,320 ก.ม. มี
ความยาวเป็ นอันดับสามของทวีปยุโรป
ที่ยงั คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ทงั ้
ทางด้ านประวัติศาสตร์ และทางด้ านจิตใจของชาวเยอรมัน แม่น ้าแห่งนี ้ยัง
ก่อให้ เกิดเรื่ องราวตานาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทาให้ ผ้ คู นหลงไหน เรื อจะนาท่าน
ผ่านหน้ าผาลอไล (Lorelei Rock) อันเป็ นตานานของหญิงสาวที่คร่ าชีวิตผู้คนที่
เดินทางโดยเรื อผ่านแม่น ้าสายนี ้
ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพสองฟากฝั่ ง
เรื่ องราวของปราสาทต่างๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยงั คงมีมนต์
เสน่ห์อย่างไม่เสื่อคลาย จนเข้ าสูเ่ มืองบ๊ อบพาร์ ด เมืองสาคัญสาหรับจัดเทศกาล
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20.40 น.

วันที่ 10

ประจาปี ริ มฝั่ งแม่น ้าไรน์ และยังเป็ นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สดุ บนแม่น ้า
ไรน์ตอนกลาง อาลาเยอรมนี จากนันออกเดิ
้
นทางสูส่ นามบินนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

อาทิตย์

12.30 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD
12 - 21 ต.ค. 2561
19 - 28 ต.ค. 2561
2 - 11 พ.ย. 2561
9 - 18 พ.ย. 2561
16 - 25 พ.ย. 2561
23 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

105,000.-

95,000.-

85,000.- 18,000.- 15,000.-

-32,500.-26,000.-

104,000.-

94,000.-

84,000.- 18,000.- 15,000.-

-31,000.-25,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าล่องเรื อแม่น ้าไรน์ / รถไฟด่วน ICE สูก่ รุงเบอร์ ลนิ / ค่าเข้ าพระราชวังซองซูซีส์ / ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ / ค่าเข้ าปราสาท
นอยชวานสไตน์ / ค่าเข้ าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ่
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน) โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double
ในกรณีที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วน
ใหญ่จะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีทา่ นมี
ข้ อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ าเพื่อความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เยอรมัน (เชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN.
คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิด
จากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
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 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันทีก่ าหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /
เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่
ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการ
พิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณี
ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริ ษัท เอ
ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึง
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ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และ
จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัวเครื
๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
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Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าประเทศเยอรมัน ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ







(ในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ ขอความกรุ ณาทุกท่านแสดงตนที่สถานทูตเยอรมันเพื่อทาการ สแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวเอง)
พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รู ป / **กรุ ณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรู ปถ่าย**
สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /
สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์
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 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่
มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวี
ซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชี
กระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา
จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมี
นายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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